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Nieuwsbrief 2020.03
Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

In deze decembermaand staan wij voor de drempel van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, dat ons dichter
bij de wederkomst van Christus brengt. In dat licht is het diaconale werk urgent. In Mattheüs 25 lezen
we de gelijkenis van de talenten. Het gaat hier over onze voorbereiding op de wederkomst van de
Heere Jezus (zie hfst. 24). Hebben wij de Bruidegom hartelijk lief, zien we uit naar Zijn komst en zien we
zo om naar Zijn ‘minste’ broeders en zusters? Het is beslissend voor waar we straks zullen zijn: hemel
of hel!
 
Wij wensen u Gods zegen tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar!
 
Met vriendelijke groeten,
Generale diaconale commissie                                                                                                                          
           

            

 

 

GASTEN- EN FAMILIEHUIZEN
In 2013 startte het diaconale gastenhuis De Oase in Ouddorp, een
samenwerkingsverband tussen verschillende kerkgenootschappen en de Hersteld
Hervormde Kerk. Gemeenteleden die uit balans zijn geraakt en op adem willen
komen, kunnen hier terecht. Op dit moment is er een initiatief voor een
reformatorisch herstellingsoord in Oost-Nederland, Familiehuis Sela i.o. Op dit
moment loopt een behoeftenonderzoek van Sela, dat onder kerkenraden is
uitgezet. Wij attenderen u op de enquête die u hiervoor heeft ontvangen.

 

 

HANDREIKINGEN DIACONIEËN M.B.T. CORONACRISIS
Graag herinneren we u aan onze handreikingen voor diaconieën met betrekking
tot de coronacrisis. Deze zijn licht bijgewerkt en kunt u hier vinden. De adviezen
kunnen u en uw gemeente helpen om in deze tijd om te zien naar elkaar. Laat u
ook inspireren door deze vlog over diaconaat door jongeren in coronatijd. Blogs
en Bijbelstudiemateriaal over jeugddiaconaat vindt u op de site van de HHJO.

 
 JAARTHEMA 2021: 'DIACONAAT VANUIT DE KERK IN DE

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
https://www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl/
https://familiehuissela.nl/
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/nieuws-en-publicaties/handreikingen-diaconieen-m-b-t-coronacrisis
https://youtu.be/RI_DdzRPFFM
https://www.hhjo.nl/jeugddiaconaat


SAMENLEVING'
Diakenen zijn geroepen om goed te doen ‘aan allen, maar meest aan de
huisgenoten des geloofs’ (Gal. 6:10). Dat betekent dat gemeenteleden weliswaar
de kern van de ‘doelgroep’ van de diaconie vormen, maar niet de enigen. De
GDC is zich aan het bezinnen op de vraag wat de roeping van de diaconie in de
samenleving is, hoe diaconaal werk zich daarbij verhoudt tot evangelisatie en hoe
dit in de praktijk vormgegeven kan worden. Misschien kunt u in uw gemeente
bijvoorbeeld een inloopochtend organiseren. U zult over het jaarthema in de loop
van het komende jaar meer over lezen en horen! 

 

 

OVERZICHT GESTEUNDE DIACONALE PROJECTEN IN HET
BUITENLAND
Onlangs verleende de GDC financiële steun aan het volgende noodhulpproject in
het buitenland:
• ZOA: noodopvang en basisbenodigdheden voor vluchtelingen uit de regio
Tigray, in noordelijk Ethiopië 
• Woord en Daad: noodhulp op de Filipijnen vanwege orkaan Vamco:  repareren
van huizen en opleidingscentra,  noodhulppakketten, schoolmaterialen 
 
Klik HIER voor het overzicht van de noodhulpprojecten die de GDC in 2020 heeft
ondersteund. (foto: Woord en Daad: noodhulp op de Filipijnen)

 

 

DIACONALE COLLECTE MALAWI 17 JANUARI 2021
Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen
en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten
van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze
collecte is bestemd voor het jaarlijks uitdelen van voedsel aan gemeenteleden en
voor landbouwprojecten. Een korte toelichting op de laatstgenoemde projecten:
met het oog op de lange termijn probeert de generale diaconale commissie sinds
2018/2019 in samenwerking met de RPC de landbouwmethoden structureel te
verbeteren. Daartoe ondersteunt zij projecten voor de verbouw van zoete
aardappelen en maïs (foto: Art of Charity).
 

 
TER OVERDENKING 
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. (…) Dan zal Hij hun
antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan
hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de
rechtvaardigen in het eeuwige leven. (Matth. 25:40-46)
 
WEBSITE
Hoe kunt een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u
doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële
ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de
HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden

 

https://www.zoa.nl/nieuws/noodhulp-voor-tigray-kan-niet-langer-wachten/
https://www.woordendaad.nl/projecten/noodhulp-orkaan-vamco/
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Diaconie/Overzicht_gesteunde_diaconale_projecten_20203.pdf
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/financien
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/webversie-mail/*%7CUNSUB:http://www.hersteldhervormdekerk.nl/%7C*

